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TUJUAN 

Menjamin masa orientasi studi dan pengenalan kampus terlaksana dengan baik, lancar dan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

RUANG LINGKUP 

Ketentuan pelaksanaan orientasi studi dan pengenalan kampus sampai pada penentuan 

penggunaan pendekatan dan metode serta kualifikasi instruktur dan pengisian materi. 

DEFINISI ISTILAH 

 orientasi studi dan pengenalan kampus adalah sebuah kegiatan pra perkuliahan yang diikuti 

oleh mahasiswa baru Sekolah Tinggi Islam Al Mukmin Surakarta yang bertujuan untuk 

mengenalkan STIM Surakarta, Program Studi dan kemahasiswaan; 

 Organizing Commitee adalah panitia pelaksana yang bertugas dalam penyediaan fasilitas, 

perlengkapan/ materi yang akan digunakan pada setiap sesi; 

 Steering Commitee adalah panitia yang bertanggung jawab dalam seluruh rangkaian 

pelaksanaan kegiatan di lapangan sesuai dengan agenda yang telah direncanakan. 

PENGGUNA 

 Ketua STIM Surakarta 

 Ketua Program Studi 

 Organisasi kemahasiswaan 

 Mahasiswa baru 
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 Materi Orientasi Mahasiswa harus mencakup materi-materi: 

a) STIM: KBM, Registrasi, sistem SKS, belajar mandiri ujian, penilaian, perbaikan 

nilai, program ulang, SP, struktur dan kelembagaan Sekolah Tinggi Islam Al 

Mukmin Surakarta dan pengenalan unit-unit pendukung di kampus; 

b) Program Studi: pengenalan Program Studi, perwalian studi, menulis tugas, skripsi, 

plagiarism; 

c) Kemahasiswaan: Organisasi kemahasiswaan (BEM) 

 Alokasi waktu materi-materi di atas sebagai berikut: 

 STIM  : 30% 

 Jurusan  : 40% 

 Kemahasiswaan : 30% 

Prosedur persiapan kegiatan 

1) Ketua STIM Surakarta menetapkan surat keputusan tentang pedoman pelaksanaan 

orientasi studi dan pengenalan kampus bagi mahasiswa baru; 

2) Ketua STIM Surakarta menetapkan surat keputusan kepanitiaan orientasi studi dan 

pengenalan kampus; 

3) Panitia orientasi studi dan pengenalan kampus melakukan rapat untuk menentukan materi, 

pendekatan dan metode, narasumber, pendamping serta jadual dan tempat pelaksanaan 

orientasi studi dan pengenalan kampus dengan memperhatikan masukan dari pihak pimpinan 

kampus; 

4) Panitia mendistribusikan surat permohonan dan formulir kesediaan menjadi narasumber dan 

pendamping kegiatan; 

5) Panitia mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan orientasi studi dan 

pengenalan kampus. 

Prosedur pelaksanaan kegiatan 

1) Ketua panitia memimpin acara pembukaan yang dibuka secara resmi oleh ketua STIM 

Surakarta; 

2) Panitia memfasilitasi peserta untuk mengikuti acara pembukaan orientasi studi dan 

pengenalan kampus yang dihadiri oleh pimpinan STIM Surakarta, Ketua Program Studi dan 

tamu undangan; 

3) Panitia meminta narasumber untuk mengisi form biodata yang telah disiapkan panitia; 

4) Panitia bertugas membuka sesi dengan basmalah, mendampingi narasumber, mengatur 

sesi tanya jawab, dan menutup sesi dengan hamdalah; 
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5) Narasumber menyampaikan materi sesuai dengan materi yang telah ditentukan oleh 

panitia; 

6) Panitia menggali potensi, bakat dan minat peserta dengan pendekatan yang partisipatif, 

interaktif dan menyenangkan; 

7) Ketua STIM Surakarta menutup orientasi studi dan pengenalan kampus secara resmi. 

ARSIP 

1) SK Ketua STIM Surakarta tentang pedoman pelaksanaan orientasi studi dan pengenalan 

kampus; 

2) SK Ketua STIM Surakarta tentang pengangkatan panitia orientasi studi dan pengenalan 

kampus; 

3) Buku panduan orientasi studi dan pengenalan kampus; 

4) Surat permohonan menjadi pendamping dan narasumber; 

5) Daftar kebutuhan sarana dan prasarana; 

6) Formulir biodata narasumber 
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